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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) rørfag. 


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 27. mai 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Rørlegging kan spores tilbake til oldtiden. Det å kunne transportere, i første rekke vann, i hulrom eller kanaler har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen. På slottet Knossos på Kreta ble det installert baderom, toaletter, dusjanlegg og røranlegg i minoisk tid omkring 2000 før Kristus.  Hos antikkens grekere ble kroppshygiene sett på som svært viktig, og dusj etter idrettsstevner var helt naturlig. Senere tok romerne etter disse skikkene, og i Romer-rikets storhetstid var det i Roma hele 15 termer, store badeanlegg med oppvarmet vann. Vannet fikk romerne fra fjellene ved å lede det ned i teglsteinsrenner over store broer, såkalte akvedukter. Et gammelt yrke var de såkalte postmakere som boret rør av tømmerstokker.

I Norge var behovet for vann- og avløpssystemer lite p.g.a. spredt bebyggelse og nok av vann og elver. Først i 1814 ble de første vannverk bygget i byene. Faglærte rørleggere kom til Norge fra Tyskland og de første norske rørleggere etablerte seg i Oslo fra midten av forrige århundre. Den teknologiske utviklingen det siste hundreåret stiller stadig større krav til arbeidstakerne.

Den senere sanitære og varmetekniske utviklingen, med bl.a. installasjon av vannklosetter, bad og sentralvarmeanlegg, har gitt faget et kraftig oppsving og gjort det til et meget betydelig byggfag. På energiøkonomiseringssiden og miljøsiden har faget gjennomgått en rivende utvikling bl.a. med tanke på å utnytte energi på best mulig måte eksempelvis ved hjelp av varmepumpeteknikk og automatisering av energianleggene. Også innen offshoreindustrien møter rørleggerne spennende utfordringer.

I rørleggerfagene behandles stoffer og metaller som kan påvirke den økologiske balansen i naturen og kvaliteten på arbeidet har betydning for ressursbruken i samfunnet.

Det stilles store krav til samarbeid, planlegging og selvstendighet i yrkesutøvelsen. Kvalitets-sikring er en naturlig del av en fagarbeiders virksomhet.

Informasjonsteknologi brukes til tegning, prosjektering, administrative rutiner og til overvåk-ing og regulering av VVS-anlegg. Rørleggerfagene har mange fellestrekk.
 
Opplæringen i studieretningsfagene består av teori, praktisk verkstedopplæring og prosjekt-oppgaver. Informasjonsteknologi tas i bruk i flere områder i opplæringen, både som en integrert del av forskjellige fag og som et hjelpemiddel for egen læring.

Fagene omfatter installasjoner, modernisering og reparasjoner av varme- og sanitæranlegg,  spesielle anlegg for brannslukning, trykkluft- og gassanlegg for medisinske gasser og installa-sjon og reparasjon av røranlegg innen industri-, skips- og offshorevirksomhet.

Rørleggerbedriftene varierer fra små, enmannsbedrifter til store bedrifter som utfører arbeid for industri og offshorevirksomhet.

VKI fører videre til VKII rørlegger eller VKII industrirørlegger.

Det er i dag stor utveksling av arbeidskraft innen rørleggerfagene i Norden. Også når det gjelder land utenfor Norden kan man forvente en lignende utvikling med spennende utfordringer og større konkurranse.

Med svennebrev kan man ta mesterbrev og starte eget firma.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I rørfag må søkeren normalt ha bestått grunnkurs tekniske byggfag, grunnkurs mekaniske fag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I rørfag er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I rørfag består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse.

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.
Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I  ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha grunnleggende kunnskaper, innsikt, holdninger og ferdigheter slik at de kan  arbeide og videreutvikle seg på fagområdet og kunne yte god service overfor kunden

	ha god arbeidsteknikk og verktøyføring, og kunne holde orden på arbeidsplassen

	kunne bruke utstyr og materialer rasjonelt

	kunne utføre arbeidet grundig, nøyaktig og effektivt og kunne ta vare på de estetiske sidene ved faget

	kjenne til og kunne etterleve lover og forskrifter som gjelder området

	ha holdninger til likestilling og likebehandling, og kunne praktisere disse

	kjenne betydningen av egenskaper som ærlighet, yrkesetikk og yrkesstolthet

	forstå og føle ansvar i forhold til faget, yrket og samfunnet

	kunne finne fram til fagstoff og kunne benytte seg av aktuelle hjelpemidler 

	ha utviklet sine skapende evner og lagt grunnlaget for livslang læring

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne stå for egne meninger og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av deres bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med aktører i eget og beslektede fag

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	kunne delta i debatt om faget og om fagets plass i samfunnet

	kunne vurdere faget i forhold til utviklingen internasjonalt

	kunne arbeide ergonomisk riktig, kunne bruke verneutstyr og arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet



	ha kunnskaper og holdninger som setter dem i stand til å utøve faget på en måte som tar vare på natur, miljø og økologi

	forstå konsekvensene for miljøet ved valg av materialer

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig



2.2	Materiallære, verktøylære og sammenføyningslære


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive de aktuelle rørene, delene og komponentenes egenskaper og bruksområder. Ut fra kreative evner, tradisjoner i faget og moderne arbeidsmetoder skal elevene kunne velge og bruke riktige og godkjente materialer

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne gi en korrekt betegnelse på de mest aktuelle rørene, delene og komponentene 	som brukes til enkle arbeidsoppgaver i et varme-, sanitær- og industrianlegg

1b	kunne begrunne materialvalg for ulike bruksområder til røranlegget

1c	ha kunnskaper om hvordan forskjellige materialer skal behandles under ulike 	montasjeforhold

1d	ha kunnskaper om tidligere tiders rør, deler og komponenters bruksområder og 	egenskaper

1e	kjenne til brannfaren som de ulike materialene representerer og til brannforebyggende 	tiltak


Mål 2	
Elevene skal kjenne til de økologiske og samfunnsmessige konsekvensene av material-valg og arbeidskvalitet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a      kjenne til muligheter for gjenbruk av de forskjellige materialene i faget

2b	kjenne til hvilke virkninger ulikt materialvalg og montasje kan ha på den økologiske 	balansen i naturen


Mål 3
Elevene skal kunne bruke det vanligste verktøy og maskiner til de ulike arbeidsopp-gaver i faget. Elevene skal kunne foreta enkelt vedlikehold og reparasjon av eget verk-tøy og kjenne til og kunne bruke verne- og sikkerhetsutstyr ved  bruk, reparasjon og vedlikehold av verktøy og maskiner

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utføre aktuelle arbeidsoppgaver på en slik måte at verktøy og materialer ikke 	skades

3b	kunne utføre enkelt vedlikehold og stell av verktøy og maskiner

3c	ha kunnskaper om verktøy og maskiners betegnelse og bruksområder

3d 	kjenne til utvikling av verktøy i fagene

3e	kunne bruke verktøy ut fra ergonomiske prinsipper

3f	kjenne til og kunne bruke nødvendig verneutstyr

3g	kjenne til brannfaren ved bruk av maskiner og verktøy

3h	kunne bruke enkelt brannslukkingsutstyr 


Mål 4
Elevene skal kunne utføre de vanligste sammenføyningsmetodene i fagene

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	kunne prinsippene for å skille mellom forskjellige sammenføyningsmetoder

4b	kunne utføre de vanligste sammenføyningsmetoder  med de gasser og elektroder 	som arbeidsoppgavene krever


Mål 5
Elevene skal kjenne til bruksområder til utstyr og maskiner samt til aktuelle tilsats-materialer

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	kunne innstille og bruke aktuelt utstyr og de vanligste maskinene

5b	under veiledning, kunne ta ut og bruke rett tilsatsmateriale
5c	under veiledning, kunne ta ut aktuelle sveisebend, skjærebrennere og elektroder, samt 	kunne bruke riktige sveisehastigheter og sammenføyningsstillinger for enklere arbeids-	oppgaver


Mål 6
Elevene skal kjenne til  sikkerhetsregler, brannfare og andre konsekvenser for arbeidsmiljø i forbindelse med sammenføyninger av installasjoner. De skal gjennom-føre arbeidet under hensyntagen til verne- og sikkerhetstiltak

Hovedmomenter
Elevene skal 

6a	kunne bruke og oppbevare gasser, elektroder og sveise- og loddeutstyr på en riktig 	måte

6b	kunne bruke personlig verne- og sikkerhetsutstyr på  riktig måte i forbindelse med 	gitte arbeidsoppgaver

6c	kjenne til brannfaren ved forskjellige sammenføyningsteknikker

6d	kjenne til sikkerhetsrutiner, lover og regler



2.3 	Tegning


Mål 1
Elevene skal kunne tegne et enkelt innvendig sanitæranlegg i en bolig, manuelt og ved hjelp av IT.  Elevene skal kunne gi forslag til funksjonell utstyrsplassering, og kunne tegne enkle røranlegg i industrien.  Ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser skal elevene kunne lese seg til riktig rørmontasje for varme-, sanitær- og industrirøranlegg.  Elevene skal kunne tegne enkle isometriske skisser
  
Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne navnene på de forskjellige tegningene som tilhører forskjellige arbeidsoppgaver

1b	kunne tegne enkle sanitær- og varmeanlegg for industrien og  bygg

1c	kunne tegne enkle isometriske skisser av sanitær-, varme- og industrirøranlegg
 
1d	kunne de mest brukte tegnesymboler, kjenne til gjeldende standarder og regler

1e	kjenne til aktuelle tegneprogrammer basert på datassistert konstruksjon
 
1f 	kjenne til en tegnings oppbygging etter norske og internasjonale standarder



2.4   	Montasje


Mål 1
Elevene skal kunne gjennomføre montasjearbeider i forskjellige typer anlegg som krever samarbeid, planlegging, praktisk gjennomføring og vurdering

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utføre arbeidsoppgaver effektivt, velge verktøy og materialer etter enkle
	tegninger og beskrivelser

1b	kunne samarbeide om arbeidsoppgaver

1c	kunne plassere utstyr og komponenter på en praktisk og formålstjenlig måte, med 	hensyn til bruk, renhold, reparasjon og utskifting

1d	under veiledning, kunne utføre rørarbeider som tilsvarer rørarbeider i en enebolig,
	industribygg og offshoreanlegg

1e 	under veiledning, kunne utføre arbeidsoppgaver med enkle rørsystemer som tilsvarer 	f.eks. hydrauliske og pneumatiske sprinkler i industrien

1f	kjenne til reglene for rørarbeider i et våtrom

1g 	kjenne til hvilke klamrings- og opphengsanordninger som skal benyttes i forskjellige 	konstruksjoner og bygningsmaterialer i rørleggerfaget

1h 	kunne montere relevante  typer isolasjon for forskjellige rørinstallasjoner

1i	kjenne til de vanligste anleggstypene 

1j 	kjenne til kravene myndigheter og forbruker setter til god håndverksmessig og 	estetisk utførelse

1k	kjenne til fagenes yrkesetikk



Mål 2
Elevene skal kunne beregne enkle vann- og avløpsledninger etter forenklet metode og kunne foreta en enkel beregning av varmebehov

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til metoder for beregning av varmebehov i bygg

2b	kunne beregne enkle vann- og avløpssystemer etter forenklet metode



2.5	Bransjelære


Mål 1
Elevene skal kjenne til fagenes historikk og til  det lov- og avtaleverk som berører
fagene

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kjenne til fagenes historikk, utvikling og utbredelse

1b	kjenne til internasjonale standarder og prosedyrer innen kvalitetssikring

1c	kunne forklare hvordan arbeidet i en rørleggerbedrift er organisert, og gjøre rede for 	hvilke krav som stilles til medarbeiderne

1d	kunne sette opp et enkelt overslag for egen lønn for et arbeidsstykke, basert på 	akkordtariffer for rørleggerfaget

1e	kjenne til viktigheten av å skape et aktivt samarbeid for å få et forståelsesfullt og godt 
	arbeidsmiljø


Mål 2
Elevene skal kunne bruke enkle bedriftsrelaterte dataprogrammer 

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kunne bruke enkle kalkyler og anbudsberegninger, både manuelt og ved hjelp av 	dataprogrammer

1b	kjenne til enkle dataprogrammer innen kalkulasjon, simulering, beregning av 	varmebehov o.l.
Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I rørfag

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Norsk
75 
2 
Engelsk
75 
2 
Samfunnslære
75
2
Kroppsøving
75 
2 



Studieretningsfag


Materiallære, verktøylære og sammenføyningslære
600
16
Tegning
112
3
Bransjelære
75
2
Montasje
147
4



Valgfag
75 
2 



Til sammen
1309 
35 

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.


1.2	Moduler i videregående kurs I rørfag
 
Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Materiallære, verktøylære og sammenføyningslære
Modul 1: Mål 1 og 2.
185
5

Modul 2: Mål 3.
185
5

Modul 3: Mål 4.
75
2

Modul 4: Mål 5 og 6.
150
4
Tegning
Modul 5: Alle mål i faget.
112
3
Bransjelære
Modul 6: Alle mål i faget.
75
2
Montasje
Modul 7: Alle mål i faget.
147
4

Modulene bygger på hverandre og de inneholder både teoretiske og praktiske elementer.

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.
Vedlegg  2


Vurdering i videregående kurs I rørfag.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.  
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.	Alle studieretningsfag og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.

3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I rørfag:

	Studieretningsfag:		Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der flere 				studieretningsfag inngår. Eksamensoppgavene utarbeides 				lokalt etter sentrale retningslinjer.

	Allmenne fag:		Elevene kan trekkes ut til eksamen i avsluttende allmenne fag.  

	Eksamensform:		I studieretningsfagene: skriftlig.
			I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.


Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

